
 

 

7. stjórnarfundur 

    Fundargerð          2014/2015 
Haldinn var stjórnarfundur fimmtudaginn 8. október 2015 kl. 17:15 í Golfskála  GKG. 

Mætt voru: Guðmundur Oddsson, Símon Kristjánsson, Áslaug Sigurðardóttir, Gunnar Páll Þórisson, 

Einar Gunnar Guðmundsson, Ragnheiður Stephensen, Jón K. Baldursson, Bergþóra Sigmundsdóttir, 

Gunnar Jónsson, Kristinn Jörundsson og Agnar Már Jónsson. 

Fjarverandi  

Símon Kristjánsson ritaði fundargerð. 

 
Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt. 

Fjármálin 
Fjármálin kostnaður aðeins yfir.  

Staða húsbyggingar 
Staðan er góð tímalega og fjárhagslega. Byggingarkostnaður á pari og vinna við 18 flöt undir áætlun.  

AMJ fór yfir frávikalista. Stefnum á sjálfboðavinnu í vetur við frágang á jarðhæð og mun Sigurfinnur 

Sigurjónsson hafa umsjón með þeirri vinnu.  

 

Golfþing GSÍ 
Þeir sem hafa áhuga á að mæta á golfþing láta AMJ vita en allir eiga að vera búnir að fá uplýsingar um 

þingið frá AMJ. GSÍ hefur boðað til fundar með stjórnum GKG og GO þriðjudaginn 13. október kl. 

16.30 í golfskála GO. AMJ hefur þegar sent upplýsingar um þennan fund. 

 

Söguritun GKG  
GO tók sérstaklega fram að ekkert væri að frétta af söguskrifum mikið af gögnum og myndum til en 

næsta skref er að yfirfara gögnin og koma í skipulegra form. Hef þetta með eingöngu sem 

upplýsingagjöf. 

 

Önnur mál 

 Það kom fram hjá formanni að hann gefur ekki kost á sér áfram sem formaður og mun hætta í 

stjórn GKG á næsta aðalfundi. Einnig munu Áslaug og Gunnar Páll ekki gefa kost á sér en 

Gunnar Jónsson er óákveðinn og mun hugsa málið. Allir varamenn gefa kost á sér í stjórn 

GKG. 

 Rætt um að Finnur Sveinbjörnsson formaður byggingarnefndar muni á aðalfundi fara yfir sögu 

byggingar Íþróttamiðstöðvar GKG 

 Bændaglíma gekk mjög vel og aðsókn ekki verið jafn góð á þessari öld. 

 Rætt um að GKG sendi inn óskir um akstur skólarútu að Íþróttamiðstöð GKG sem mun hefjast  

haustið 2016. 

 HK virðist hafa brotist inn á hluta af æfingasvæði GKG í Kórnum og eignað sér svæðið 

þurfum að fá skýringar frá Kópavogsbæ. Gunnar Jónsson mun skoða málið. 

 Hluti af gámum verða fluttir burt á næstunni en Hvíta húsið verður flutt að áhaldahúsi. 

 

 Óbreytt staða á þeim sem hafa farið holu í höggi. 

1. Símon Kristjánsson hefur farið holu í höggi þrisvar sinnum. 

2. Gunnar Páll Þórisson hefur farið holu í höggi tvisvar sinnum. 

3. Guðmundur Oddsson hefur farið holu í höggi einu sinni. 

 

 

Fundi slitið kl. 18.30.   

Næsti stjórnarfundur ekki ákveðinn. 


